
    

 

 
Mii de zâmbete pentru 10 ani de Telefonul Copilului  
 
 
București, 6 octombrie 2011 - Asociaţia Telefonul Copilului şi Romtelecom aniversează zece 
ani de parteneriat în operarea liniei gratuite destinate protecţiei drepturilor copiilor în România. 
Bilanţul este impresionant: numărul 116 111, oferit gratuit de Romtelecom, a înregistrat 
aproape 1,7 milioane de apeluri. Dintre cazurile înregistrate de Asociaţia Telefonul Copilului şi 
predate către autorităţi, peste 30.000 au fost soluţionate în favoarea copiilor. 
 
Pentru a marca momentul aniversar, Asociația Telefonul Copilului și Romtelecom lansează o 
invitaţie către toţi copiii, să li se alăture pentru realizarea unei fotografii record cu cele mai multe 
zâmbete de copii fericiţi: în data de 11 octombrie 2011, începând cu ora 12:00, la Arenele 
Romane. Instantaneele,  simbolizând de fapt bucuria care ar trebui să fie starea normală a copiilor, 
vor fi surprinse de „ochiul” a doi fotojurnalişti.  Înainte de fotografiere, copiii participanţi se vor 
bucura de un spectacol de pantomimă cu trupa Passepartout, urmat de  iluzionism şi dans. 
 
Evenimentul este deschis tuturor școlilor din Bucureşti. Orice cadru didactic interesat își poate 
înscrie elevii online, pe site-ul Asociației Telefonul Copilului, www.telefonulcopilului.ro.  
 
”Zece. Nota maximă la şcoală, una dintre primele bucurii ale unui copil, ale unei mame. Zece ani, 
vârsta la care un copil începe să înţeleagă cu adevărat realităţile din jurul său. Zece minute este 
pauza între două ore de şcoală. Zece minute la Telefonul Copilului îţi pot schimba viaţa. Marcăm, 
alături de Romtelecom, un deceniu de luptă, de poveşti triste devenite poveşti fericite. Zece este, 
pentru totdeauna, cifra noastră preferată. Nota zece pentru colegii nostri, asistenţi sociali şi 
psihologi, care schimbă vieţi în fiecare zi. Zece pentru Romtelecom, care ne-a susţinut şi ne susţine 
de atâţia ani. Zece pentru toţi cei care ne apelează şi au curajul să ceară ajutor. Nota zece", a 
declarat Catalina Florea, Director Executiv al Asociaţiei Telefonul Copilului.  
 
”Lucrurile în urma cărora poți să te uiți cu bucurie şi cu sentimentul că ai făcut ce trebuia sunt cele 
mai valoroase şi ne bucură că Romtelecom a putut contribui la cauza copiilor din România.  Nu 
mulți pot vorbi despre un parteneriat de 10 ani, iar Romtelecom a fost de la început alături de 
Asociația Telefonul Copilului şi de o cauză pe care nu a obosit nici o clipă să o susţină,” spune 
Cristina Popescu, Director Comunicare Romtelecom. 
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Despre Asociaţia Telefonul Copilului  
 
Asociaţia Telefonul Copilului este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, activă în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului. 7 zile din 7, între orele 08.00-00.00, Asociaţia Telefonul Copilului 
raspunde copiilor şi părinţilor la linia de asistenţă gratuită, unică la nivel european, 116 111, 
specializată în domeniul protecţiei drepturilor copilului. Linia este oferita gratuit de Romtelecom.  
www.telefonulcopilului.ro 
 
 

http://www.telefonulcopilului.ro/


    

 
Despre Romtelecom 
 
Romtelecom este unul dintre cei mai importaţi operatori de pe piaţa de comunicaţii din România, 
cu aproximativ 4,9 milioane RGU la sfârşitul celui de-al doilea trimestru din 2011. În ultimii ani, 
Romtelecom s-a poziţionat drept un furnizor de soluţii complete de comunicaţii, întărindu-şi poziţia 
pe piaţa de internet de mare viteză şi televiziune şi dezvoltându-şi constant serviciile IT&C. Brandul 
Romtelecom este recunocut pentru implicarea activă în societatea românească, susţinând proiecte 
din zone diferite, de la artă, sport, filantropie, la evenimente sociale, educatie, sănătate şi media.  
www.romtelecom.ro 
 


